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 املصسّع

 التعلٔه العالٕ الكطاع يف دامع٘ األقضٙ زعآ٘ املدرتع الضػري يف نلٔ٘ العلْو

 مهاٌ التيفٔر  املصسّع ّمربزات خلفٔ٘

 ،الٍتناو بتطْٓس مَازات الطلب٘ املتنٔصًٓتطعٙ دامع٘ األقضٙ إىل ا     

ْٓاتَا يف مجل ٍرِ ٍرا األمس علٙ ضله أّل ادتامع٘ ّصكل مْاٍبَه، ّتغع

أثس علٙ ناف٘ مياسٕ  ،اليت ٓعاىٕ ميَا قطاع غصٗ مً سضاز داٜس ،األّعاع

ّسٔح أٌ العنلٔ٘ الرتبْٓ٘ ّالتعلٔنٔ٘ أٍه متطلبات البياٛ ّالتطْٓس  ،اذتٔاٗ

 ،ملْازد التطْٓسٓ٘٘ اجملتنع الفلططٔين الرٖ ٓفتكد إىل األٖ زتتنع، ّخباص

ّألدل  ،زنٔصٗ أضاضٔ٘ لعنلٔ٘ التطْٓس ٓعدالرٖ  ،باضتجياٛ الهادز البصسٖ

الْصْل لألٍداف امليصْدٗ ّاملسدْٗ، ال بد مً تْفري ناف٘ متطلبات تطْٓس 

الطلب٘ املتنٔصًٓ يف التدضضات الدزاضٔ٘ املدتلف٘ لٔهْىْا شترتعني قادزًٓ 

  ّاقتداز.علٙ خْض املساسل بهفاٛٗ 

ّاملتطلبات األضاضٔ٘  ،سناٜصمً أٍه ال الربامر التدزٓبٔ٘ املتدضض٘ ّتعد     

مبا ْٓانب  ،اليت تغنً تطْٓس ّتينٔ٘ قدزات ّنفآات الطلب٘ املتنٔصًٓ

، ازع٘ يف ناف٘ اجملاالت املدتلف٘ ّالتػريات املتط ،الطسع٘ التهيْلْدٔ٘ اهلاٜل٘

 ّمً ٍرا امليطلل ىبعت اذتاد٘ إىل تْفري بسىامر تدزٓيب متدضط للطلب٘

لتعصٓص قدازت  ٘ العلْو يف زتاالت دزاضٔ٘ ستددٗ،نلٔ املتنٔصًٓ يف ختضضات

 .تلو اجملاالتالطلب٘ لٔهْىْا متنٔصًٓ يف 

 مربزات املصسّع:

اذتالٔ٘ ال تليب استٔادات الطلب٘  اض٘ اليظسٓ٘ يف الكاعات الدزاضٔ٘الدز .1

 . العلنٔ٘ املْدْدٗتدضضات بعض الاملتنٔصًٓ يف 
شفٔصٍه لٔهْىْا شترتعني لت تعصٓص اجتاٍات الطلب٘ املتنٔصًٓ اذتاد٘ إىل .2

 .ّمبتهسًٓ
ىكط يف اإلمهاىٔات ّالربامر التدزٓبٔ٘ اليت تَته بَرِ الصسحي٘ ّدْد  .3

 اهلام٘ ّاملتنٔصٗ مً الطلب٘.

 دامع٘ األقضٙ

 التازٓخ املتْقع للبدٛ بالتيفٔر

 عيد تْفس الدعه مباشسٗ

 املدٗ الالشم٘ لطسح العطاٛ

 أضبْعني

 مدٗ تيفٔر املصسّع

 شَْز 4

 للنصسّعاألٍداف التينْٓ٘  الفٝ٘ املطتَدف٘ أٍداف املصسّع

 اهلدف العاو:
االزتكاٛ مبطتْٚ الطلب٘ املتنٔصًٓ يف دامع٘  .4

 األقضٙ.

 :ألٍداف ارتاص٘ا

 (222) خيدو املصسّع 

 .طالب ّطالب٘

  ٗالعنل علٙ حتطني دْد

 .التعلٔه
  انتطاب ارتربٗ يف

 .علنٔ٘ ددٓدٗ تزتاال



 طلب٘.الالهصف عً إبداعات ارتسجيني ّ .5

ّمً ٍه علٙ  ،فتح آفام فسظ عنل للدسجيني .6

 ّشو التدسز.
االت العلنٔ٘ تينٔ٘ قدزات الطلب٘ يف اجمل .7

 ّالتهيْلْدٔ٘ .
تطْٓل إىتادات الطلب٘ العلنٔ٘ ّالتهيْلْدٔ٘ يف  .8

 اجملتنع احمللٕ.
ىصس الجكاف٘ العلنٔ٘ ّالتهيْلْدٔ٘ ّالبٔٝٔ٘ يف  .9

 اجملتنع الفلططٔين.

  ٕتعصٓص الْعع االدتناع

 .احمللٕ ّاالقتضادٖ للنذتنع
 ٗخلل فسظ عنل ددٓد. 

 التكدٓسٓ٘ التهلف٘ت املصسّع  ّآلٔ٘ تيفٔرِ ّّصف شتتضس ملهْىا

 ّصف املصسّع

 ّاملبادزات تاإلبداعاإىل دعه  يف دامع٘ األقضٙ، زعآ٘ املدرتع الضػري يف نلٔ٘ العلْو مصسّعَٓدف     

يف زتاالت تَه الهٌْ ّالبٔٝ٘ ّاإلىطاٌ بصهٍل يف ادتامع٘ لطلب٘ ّخسجيٕ نلٔ٘ العلْو  ،لنٔ٘ ّالتهيْلْدٔ٘الع

ّالتأنٔد علٙ أٍنٔ٘ العله ّالتهيْلْدٔا  ،ّىصس الجكاف٘ العلنٔ٘ ّالتهيْلْدٔ٘ يف اجملتنع الفلططٔين ،عاو

لعله ّالتهيْلْدٔا ّاجملتنع، ّىصس الْعٕ العلنٕ، للتينٔ٘ املطتدام٘، ّاملصازن٘ الفاعل٘ يف قغآا التفاعل بني ا

ّاملطاٍن٘ يف سل املصهالت العلنٔ٘ ّالبٔٝٔ٘، ّذلو مً خالل تْفري الدعه الفين ّاملادٖ ّالعلنٕ ّالبٕٔٝ 

ّاجملتنعٕ هلا، ّتطْٓس قدزات املصازنني ّتأٍٔلَه مً خالل التدزٓب يف ادتْاىب الفٔصٓأٜ٘ ّالهٔنٔأٜ٘ 

الهلٔ٘ إلصتاش مبادزات اإلدازٓ٘ ّالتينٔ٘ البصسٓ٘ ّاجملتنعٔ٘، ّشٓادٗ الدافعٔ٘ لدٚ طلب٘ ّالتهيْلْدٔ٘ ّ

مً تصذٔع الطلب٘ ذّٖ  ،مبا ٓتناشٙ مع الطٔاض٘ املعلي٘ إلدازٗ ادتامع٘ ،ختضضات العلْو ّابداعات تطبٔكٔ٘ يف

 .   لتيفٔر ابداعات ّمبادزات معٔي٘ ،املعدالت املستفع٘

 آلٔ٘ التيفٔر

 د لكاٛ تعسٓفٕ مفتْح مع املَتنني ناف٘ سْل املصسّع.عك -1

 تيظٔه ّزش٘ عنل تعسٓفٔ٘ لطاقه نلٔ٘ العلْو يف دامع٘ األقضٙ. -2
 عكد ثالخ ّزش عنل لطلب٘ نلٔ٘ العلْو يف مجٔع التدضضات. -3
طتتنس،  )تهيْلْدٔا املعلْمات، العلْو، عنادٗ التعلٔه امل ٘ للفسش األّلٕ للنصازٓع املكدم٘تصهٔل دتي٘ متدضض -4

 عنادٗ التدطٔط ّالتطْٓس، داٜسٗ عناٌ ادتْدٗ(.
 تدزٓب املصازنني علٙ مَازات العسض. -5
 عكد مكابالت الختٔاز املصازٓع الفاٜصٗ. -6
 إعالٌ اليتاٜر. -7
 مكابالت اللذاٌ الفئ٘ لتشدٓد االستٔادات الفئ٘ ّاللْدطتٔ٘ للنصسّعات املكبْل٘.  -8



 مسسل٘ التدزٓب اإلدازٖ. -9
 .اتتيفٔر املعامالت املالٔ٘ ارتاص٘ باملصسّععكد ّزش٘ عنل سْل  -12
 مسسل٘ الصساٛ ّتْزٓد اللْاشو ّاالستٔادات ملصسّعات الطلب٘ املكبْل٘. -11
 .ّاإلىتاز مسسل٘ التدزٓب العلنٕ ّالتهيْلْدٕ -12
 مسسل٘ التْدُٔ ّاملتابع٘. -13
 ؤضطات املدتلف٘.مسسل٘ االىفتاح علٙ اجملتنع احمللٕ، مً خالل عكد معازض يف ادتامعات ّاملدازس ّامل  -14
 مسسل٘ أزشف٘ إلهرتّىٔ٘ دتنٔع املصسّعات املكدم٘.  -15
 اذتضْل علٙ التػرٓ٘ السادع٘.التكْٓه ّ  -16
 اذتفل ارتتامٕ.   -17

 ($التهلف٘ التكدٓسٓ٘ ) عياصس املصسّع

 $20,000 تهلف٘ تيفٔر األىصط٘ ّالفعالٔات

 $20,000 اإلمجالٕ

 املكرتس٘ نْٓلدَ٘ الت

 مطاٍن٘ ادتَ٘ امليفرٗ / شسانات متْٓل أخسٚ ْٓلاملضدز السٜٔطٕ للتن

 ْٓدد ال خازدٕ

 اآلثاز احمللٔ٘ املتْقع٘ لتيفٔر املصسّع

 إجيابٔ٘

  ٘ٔحتطيت. للطلب٘البٔٝ٘ التعلٔن 
 .مطتْٚ ارتدمات التعلٔنٔ٘ ازتفعت 
  ٘زعا الطالب عً الدازض٘ يف ادتامع

 ازتفع بصهل ملشْظ.

 

 ْٓدد ال - ضلبٔ٘

 صازٓع مصابَ٘يف مامع٘ خربٗ ادت

 هلا خربٗ عالٔ٘ يف تيفٔر ّاإلشساف علٙ مجل ٍرِ األىصط٘ ّالفعالٔات.ادتامع٘   -

 

 

 

 

 االتضال معلْمات
 عنٔد التدطٔط ّالتطْٓس –د. سطً عبد اهلل اليذاز  شدط االتضال

 602977 599 972+ زقه اهلاتف
 ha.najar@alaqsa.edu.ps الربٓد االلهرتّىٕ

 


